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ได้รับทุนทุนอุดหนุนการท้ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
จากส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ้าปีงบประมาณ 2560 



ค ำน ำ 
 

ปาลม์น ้ ามนัเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ท่ีมีความส าคญัในดา้น
บริโภค และพลงังาน โดยรัฐบาลมีนโยบาย สนับสนุนให้เกษตรกรขยายพ้ืนท่ี
ปลูกใหไ้ด ้10 ลา้นไร่ จากการรายงานสถานการณ์ของผลผลิตปาลม์ พ.ศ. 2553 
มีผลผลิตโดยรวม จ านวน 8,223,135 ลา้นตนั  ปี 2554 มีผลผลิตประมาณ 10.78 
ลา้นตนั และปี 2555 ประมาณ 11.62 ลา้นตนั ซ่ึงจะเห็นได้ว่าจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน พ้ืนท่ีปลูกและผลผลิตปาล์ม และอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์มได้ขยาย
ตวัอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีการปลูกปาล์มได้ขยายตวัไปในภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใตข้องประเทศไทยท่ีมีมีพ้ืนท่ีเหมาะสมกบัการ
ป ลูกปาล์มน ้ ามันมากท่ี สุด  ได้แ ก่จังหวัดกระบ่ี  สุราษฎ ร์ธานี  ชุมพร 
นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล  จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นหน่ึงในจงัหวดัใน
ภาคใต้ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้ งๆ ท่ีการปลูกปาล์มน ้ ามันใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดเ้ร่ิมตน้ปลูกหลงัจงัหวดัอ่ืนๆ แต่ในปัจจุบนัจงัหวดั
นครศรีธรรมราชมีพ้ืนท่ีปลูกใกลเ้คียงกบัจงัหวดัตรัง และสตูล แต่เกษตรกรผู ้
ปลูกรายใหม่ของจงัหวดันครศรีธรรมราชยงัขาดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีใน
การผลิต การจัดการสวนปาล์มน ้ ามันเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง ในการท่ีจะเพ่ิม
ผลผลิตปาลม์น ้ ามนัอยา่งย ัง่ยืน โดยการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตเพื่อลดตน้ทุน
ให้ต ่าท่ีสุด เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจสูงสุด  ดงัคณะนกัวิจยัจึงได้
ของบประมาณประเภทโครงการการจดัการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก
ผลงานวจิยัและนวตักรรมประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือด าเนินโครงการน้ี 

คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นอย่างสูงท่ีให้การสนับสนุน



งบประมาณทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยั ประเภท
โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
นวตักรรมประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลย ี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ ามันในจังหวดันครศรีธรรมราช 
ขอขอบคุณส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีไดป้ระสานงานเพื่อใน
การจดัฝึกอบรมในคร้ังน้ี 
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พนัธ์ุปาล์มน า้มันและการเลอืกพนัธ์ุปลูกที่เหมาะสม 
 

พนัธ์ุและการจ าแนกเช้ือพนัธุกรรม 
ปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชยืนตน้ผสมขา้มประเภทท่ีมีช่อดอกตวัผูแ้ละตวั

เมียอยู่บนตน้เดียวกันแต่ช่วงเวลาการออกดอกไม่พร้อมกันซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิด คือ E. quineensis, E. oleifera และ E. odora  
 1. ปาล์มน า้มนัชนิด Elaeis guineensis  เป็นปาลม์น ้ ามนัในกลุ่มน้ีอาจ
เรียกวา่ African oil palm เน่ืองจากพบวา่มีถ่ินฐานดั้งเดิมในอฟัริกา นบัวา่ปาลม์
น ้ ามันกลุ่มน้ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด นิยมปลูกกันเป็นการคา้ 
สามารถแยกไดเ้ป็น 3 พนัธ์ุ โดยอาศยัความแตกต่างทางพนัธุกรรมของลกัษณะ
ความหนาของกะลาคือ 
    1.1 แบบดูรา (Dura) มียีนควบคุมเป็นยีนเด่น เป็นพนัธ์ุท่ีมี
เน้ือเยือ่ชั้นกลางประมาณ 35-50% ของน ้ าหนกัผลปาลม์ทั้งหมด ส่วนของกะลา
หนา ปาลม์น ้ ามนัชนิดน้ีพบมากในแถบเกาะสุมาตรา  ปัจจุบนัมกัจะใชพ้นัธ์ุดูรา
เป็นตน้แม่ส าหรับปรับปรุงพนัธ์ุท่ีใชป้ลูกเป็นการคา้   

1.2 แบบฟิสิเฟอรา (Pisifera)  มียนีควบคุมเป็นยนีดอ้ย  เป็น
พนัธ์ุท่ีมีกะลาบางมาก  เมลด็ในเลก็ ขนาดผลเลก็ ช่อดอกตวัเมียมกัจะเป็นหมนั   
และมีจ านวนทะลายต่อตน้นอ้ย ไม่เหมาะจะปลูกเป็นการคา้     

1.3 แบบเทเนอรา (Tenera)  เป็นพนัธ์ุลูกผสมระหว่างดูรา
และฟิสิเฟอรา โดยใชพ้นัธ์ุดูราเป็นแม่และฟิสิเฟอราเป็นตน้พ่อ พนัธ์ุเทเนอรา
จะมีกะลาบาง เน้ือเยื่อชั้นกลางหนา 60-96% ของน ้ าหนักผล มีจ านวนทะลาย
มากกวา่พนัธ์ุดูรา มกันิยมปลูกเป็นการคา้  

2. Elaeis oleifera (American oil palm) ถ่ินก าเนิดทางภาคเหนือของ
อเมริกาใต ้ไม่นิยมปลูกเป็นการคา้ เน่ืองจากมีการเจริญเติบโตชา้ ผลขนาดเลก็ 
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และให้ปริมาณน ้ ามนัต ่ากวา่ปาลม์น ้ ามนัชนิดแรก อยา่งไรก็ตามไดมี้การอาศยั
ลกัษณะดีบางประการในกลุ่ม เพ่ือใชใ้นโครงการปรับปรุงพนัธ์ุปาลม์น ้ ามนั ซ่ึง
พบวา่พวกน้ีสามารถผสมขา้ม E. guineensis ไดแ้ละใหเ้มลด็ท่ีไม่เป็นหมนั 

3. Elaeis odora  จดัอยูใ่น Barcella odora   ลกัษณะของปาลม์ชนิดน้ี
ต่างจากพวกอ่ืนคือ ในช่อดอกเดียวกนัมีทั้งส่วนของตวัผูแ้ละตวัเมีย โดยตวัเมีย
จะอยู่ตรงส่วนฐาน ลกัษณะช่อดอกดงักล่าวสามารถคน้พบใน E. guineensis 
และ E. oleifera ท่ีผิดปกติ ในปาล์มท่ีมีอายุน้อย  Wessel Boes ถือว่าลกัษณะ
ดงักล่าวไม่มีความแตกต่างพอท่ีจะแยกไปอยู่อีก genus ความส าคญัของปาลม์
น ้ ามนัชนิดน้ียงัไม่มีรายงาน 
 

การจ าแนกเช้ือพนัธุกรรมพ่อและแม่พนัธ์ุ 
 เช้ือพนัธ์ุพ่อ 

1. AVROS เป็นพนัธ์ุท่ีใช้เป็นพนัธ์ุพ่อ โดยสถาบัน AVROS 
ประเทศอินโดนีเซีย คดัเลือกไดส้ายพนัธ์ุท่ีดีเด่น เรียกว่า SP540 ท่ีมีลกัษณะดี 
ซ่ึงใช้เป็นพ่อพนัธ์ุในการปรับปรุงพนัธ์ุ และผลิตเมล็ดพนัธ์ุลูกผสม Deli x 
AVROS แพร่หลายท่ีสุด ปี 1935 สถาบนัAVROSไดส้ร้างคู่ผสม Deli Durax SP 
540 ซ่ึงพบวา่ใหผ้ลดีกวา่ Deli Dura ท่ีปลูกเป็นการคา้ในขณะนั้น และลูกผสมน้ี
ก็ยงัคงลกัษณะให้ผลผลิตได้ดี มีความสม ่าเสมอ ใช้ปลูกในทวีปเอเซียและ
อเมริกา ลูกผสม Deli x AVROS มีลกัษณะสูงเร็ว กะลาบาง ผลเป็นรูปไข่ ผลให้
ผลิตน ้ ามนัสูง และมีลกัษณะต่าง ๆ ค่อนขา้งสม ่าเสมอ  
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ภาพที ่1 ปาลม์น ้ ามนัสายพนัธ์ุ AVROS ท่ีศูนยว์จิยัปาลม์น ้ ามนัสุราษฎร์ธานี    
                                  

2. YANGAMBI เป็นพนัธ์ุพอ่ท่ีมีพนัธุกรรมใกลชิ้ดกบั AVROS 
มีถ่ินก าเนิดในทวีปแอฟริกา ลกัษณะลูกผสมท่ีมีพนัธ์ุพ่อกลุ่ม Yangambi จะมี
ลกัษณะคลา้ยลูกผสมท่ีมีพนัธ์ุพอ่จากกลุ่มพนัธ์ุ AVROS 

 
ภาพที ่2 ปาลม์น ้ ามนัสายพนัธ์ุ Yangambi ท่ีศูนยว์จิยัปาลม์น ้ ามนัสุราษฎร์ธานี     
           3. La Me มีการป รับป รุงพัน ธ์ุ ท่ี เ มือง  LA ME ประ เทศ
ไอวอรีโคสต์ ลกัษณะของลูกผสมท่ีมีพ่อพนัธ์ุเป็นกลุ่ม LAME จะมีตน้เต้ีย ผล
เล็ก มีลกัษณะเป็นรูปหยดน ้ า ทะลายมีขนาดเล็ก กะลาหนากว่าลูกผสมอ่ืนๆ 
ขนาดเมลด็ในเลก็แต่เปอร์เซ็นตน์ ้ามนัสูง ลกัษณะเด่น คือ กา้นทะลายยาว ท าให้
การเก็บเก่ียวง่าย 
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4. EKONA เ ป็นพัน ธ์ุ ท่ี มีการปรับปรุงพัน ธ์ุ  ในประเทศ
แคเมอรูน มีบางสายพนัธ์ุตา้นทานต่อโรค ลกัษณะตน้เต้ีย ให้เปอร์เซ็นตน์ ้ ามนั
สูง แต่ผลผลิตน ้ ามนัดอ้ยกว่าลูกผสม Deli x AVROS เล็กน้อย ปัจจุบนับริษทั 
ASD ประเทศคอสตาริก้าผลิตลูกผสม Deli x Ekona จ าหน่าย ส่วนเช้ือพนัธ์ุ 
EKONA ท่ีมีประวติัวา่ไดจ้ากการรวบรวมเช้ือพนัธ์ุจากเมือง Bamenda ซ่ึงเป็น
เขตท่ีสูง อากาศหนาวเยน็ ลกัษณะของปาล์มน ้ ามนัพนัธ์ุน้ีจึงมีการปรับตวักบั
สภาพอุณหภูมิต ่าได ้
 

 
ภาพที ่3 ปาลม์น ้ ามนัสายพนัธ์ุ La Me ท่ีศูนยว์จิยัปาลม์น ้ ามนัสุราษฎร์ธานี                                            

 
ภาพที ่4 ปาลม์น ้ ามนัสายพนัธ์ุ Ekona ท่ีศูนยว์จิยัปาลม์น ้ ามนัสุราษฎร์ธานี                                    
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5. Calabar พนัธ์ุน้ีมีถ่ินก าเนิดเดิมในทวีปแอฟริกา ลูกผสมท่ี
ใช้ CALABAR เป็นพนัธ์ุพ่อเจริญเติบโตได้ดีในสภาพฝนตกชุก ความช้ืนสูง
และในสภาพท่ีแสงแดดน้อย สีผลเป็นแบบ virescens (ผลดิบมีสีเขียวและ
เปล่ียนเป็นสีส้มเม่ือสุก) ปัจจุบนับริษทั ASD ประเทศคอสตาริกา้ไดผ้ลิตพนัธ์ุ
ลูกผสม Deli x Calabar จ าหน่าย  

 

 
ภาพที ่5 ปาลม์น ้ ามนัสายพนัธ์ุ Calabar ท่ีศูนยว์จิยัปาลม์น ้ ามนัสุราษฎร์ธานี    
                                        

6. Tanzania พนัธ์ุน้ีมีถ่ินก าเนิดเดิมจากประเทศแทนซาเนีย 
และเช้ือพนัธ์ุน้ีท่ีประเทศไทยไดรั้บมาจากเมือง Kigoma ลกัษณะเด่นท่ีปรากฏ 
คือ กะลาบาง ปัจจุบนับริษทั ASD ประเทศคอสตาริกา้ไดผ้ลิตพนัธ์ุลูกผสม Deli 
x Tanzania จ าหน่ายเช่นกนั  
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ภาพที ่6 ปาลม์น ้ ามนัสายพนัธ์ุ Tanzania ท่ีศูนยว์จิยัปาลม์น ้ ามนัสุราษฎร์ธานี                                          

เช้ือพนัธุกรรมแม่ 
1. DELI DURA เป็น DURA ท่ีใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุมากท่ีสุด แหล่ง

ผลิตเมลด็พนัธ์ุเป็นพนัธ์ุท่ีแหล่งปรับปรุงพนัธ์ุปาลม์น ้ ามนัเกือบทุกแห่งทัว่โลก
คดัเลือกเป็นตน้แม่ในการผลิตเมลด็พนัธ์ุ แหล่งพนัธ์ุไดน้ ามาจากแอฟริกา ปลูก
ท่ีสวนพฤกษศาสตร์ท่ีเมือง DELI ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 4 ตน้ หลงัจาก
นั้นก็น าไปปลูกท่ีเกาะสุมาตรา ส่วนหน่ึงปลูกท่ีเมือง DELI จากการคดัเลือกได้
ต้นท่ีมีลักษณะดี จึงเรียกช่ือว่า DELI DURA ในปี 1922 เม่ือน ามาปลูกเป็น
การคา้ลกัษณะส าคญั คือให้ผลผลิตทะลายสดสูงและสม ่าเสมอ ผลผลิตน ้ ามนั
สูง  

2. DUMPY DURA เป็นปาลม์น ้ ามนัท่ีมีลกัษณะตน้เต้ีย ล าตน้
และทะลายใหญ่ การติดผลสูง  ใช้เป็นแม่พันธ์ุในการผลิตเมล็ดพันธ์ุใน
อินโดนีเซีย ไดม้าจากการคดัเลือกตน้พนัธ์ุ DELI DURA 

3. AFRICAN DURA เป็นพนัธ์ุแม่ดูราท่ีมีถ่ินก าเนิดในแถบ
ทวปีแอฟริกา และศูนยว์จิยัต่าง ๆ ในประเทศแถบแอฟริกา นิยมใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุ
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ในการปรับปรุงพนัธ์ุ แต่แม่พนัธ์ุชนิดน้ีมีขอ้ดอ้ย คือ ล าตน้สูงเร็ว และขนาด
ทะลายเลก็ 
 

พนัธ์ุปาล์มน า้มนัของกรมวชิาการเกษตร 
1. ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 เป็นลูกผสมระหว่างเดล่ีและคาลาบาร์ 

ใหผ้ลผลิตได ้3.45 ตนั/ไร่/ปี น ้ามนัต่อทะลาย 26 % 
2. ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 เป็นลูกผสมระหว่างเดล่ีและลาเม่ ให้

ผลผลิตได ้3.62 ตนั/ไร่/ปี น ้ามนัต่อทะลาย 23 % 
3. ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 เป็นลูกผสมระหว่างเดล่ีและดาม่ี ให้

ผลผลิตได ้2.94 ตนั/ไร่/ปี น ้ามนัต่อทะลาย 27 % 
4. ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 4 เป็นลูกผสมระหวา่งเดล่ีและอีโคน่า ให้

ผลผลิตได ้3.35 ตนั/ไร่/ปี น ้ามนัต่อทะลาย 25 % 
5. ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 5 เป็นลูกผสมระหวา่งเดล่ีและไนจีเรีย ให้

ผลผลิตได ้3.05 ตนั/ไร่/ปี น ้ามนัต่อทะลาย 26 % 
6. ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 6 เป็นลูกผสมระหว่างเดล่ีและดาม่ี ให้

ผลผลิตได ้3.26 ตนั/ไร่/ปี น ้ามนัต่อทะลาย 27 % 
7. ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 เป็นลูกผสมระหวา่งเดล่ีและแทนซาเนีย 

ใหผ้ลผลิตได ้3.64 ตนั/ไร่/ปี น ้ามนัต่อทะลาย 24 % 
8. ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 เป็นลูกผสมระหวา่งเดล่ีและยงักมับิ ให้

ผลผลิตได ้3.54 ตนั/ไร่/ปี น ้ามนัต่อทะลาย 25 % 
 

ข้อแนะน าในการเลอืกซื้อพนัธ์ุปาล์มน า้มนั 
1. พิจารณาจากผู ้ผลิตท่ีเช่ือถือได้ หรือผู ้ผลิตท่ีสามารถให้ค  า

รับรองพนัธ์ุและหลกัฐานใบเสร็จรับเงินจากการซ้ือพนัธ์ุได ้
2. สอบถามขอ้มูลและแหล่งท่ีมาของพนัธ์ุก่อนตดัสินใจซ้ือ 
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3. เลือกซ้ือพนัธ์ุปาล์มลูกผสมเทเนอร่า จากแปลงเพาะช าท่ีข้ึน
ทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร ตรวจรายช่ือแปลงเพาะช าได้
จาก www.doa.go.th หรือสอบถามจากหน่วยงานท่ีสังกดักรม
วชิาการเกษตรและศูนยว์จิยัปาลม์ของกรมวชิาการเกษตร 

4.  พันธ์ุปาล์มน ้ ามันท่ีได้จาการปรับปรุงพันธ์ุ จากแหล่งท่ีมี
มาตรฐานซ่ึงผ่านการคัดเลือกอย่างดี จะให้ผลผลิตท่ีดีกว่า
ปาล์มน ้ ามนัท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา ซ่ึงจะเป็นความเส่ียงของผู ้
ปลูก 

5. พิจารณาเลือกพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัในเขตท่ีเหมาะสม โดย
ศึกษาลกัษณะเฉพาะและขอ้จ ากดัของปาล์มน ้ ามนั ซ่ึงจะช่วย
ลดตน้ทุนการผลิต 

http://www.doa.go.th/


สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน า้มัน 

 

ปาลม์น ้ ามนัสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพ้ืนเขตมรสุมท่ีมีความช้ืนสูง 
ท่ีราบใกลช้ายฝ่ังทะเล เน้ือดินสมบรูณ์ ดินเหนียวปนทราย จะให้ผลผลิตคุม้ค่า
กบัการลงทุนหากมีการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม โดยปัจจัยหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ภูมิอากาศท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตของปาลม์น ้ ามนัมีดงัน้ี 

1. ฝนและการกระจายตัวของฝน : ปริมาณน ้ าฝนและการ
กระจายตวัของฝนมีความสัมพนัธ์กบัความช้ืนในดินและอากาศ ปริมาณน ้ าฝน
ท่ีเหมาะสมระหว่าง 2,000-3,000 มิลลิเมตรต่อปี มีระยะฝนท้ิงช่วงไม่เกิน 2 
เดือน ในแต่ละเดือนควรมีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 180-250 มิลลิเมตร จะท าใหดิ้นมี
ความช้ืนเหมาะสม ความช้ืนสมัพทัธ์อยูร่ะหวา่ง 75-85 เปอร์เซ็นต ์ 

2. ความต้องการน ้ าของปาล์มน ้ ามัน : ต้นปาล์มน ้ ามันเป็นพืชท่ี

ตอ้งการน ้ าในปริมาณมากเฉล่ีย 150-200 ลิตร/ตน้/วนั ในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้ าฝน

ควรมีการให้น ้ า เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีแห้งแลง้มีผลต่อการพฒันาตาดอก

ของปาล์มน ้ ามนั ท าให้ผลผลิตลดลง แนวทางในการแกปั้ญหาในพ้ืนท่ีท่ีมีฤดู

แลง้นานมากกว่า 3-4 เดือน ควรมีการให้น ้ าหากมีเงินทุนเพียงพอควรติดตั้ง

ระบบน ้ าหยด หรือมินิสปริงเกอร์ 

3. แสงแดด : แสงแดดเป็นปัจจยัท่ีท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโต
ของปาล์มน ้ ามันรองลงมาจากน ้ าฝน  ช่วงเวลาท่ีปาล์มต้องการแสงแดดท่ี
เหมาะสมคือวนัละ 5-6 ชัว่โมง ส าหรับประเทศไทยแสงแดดเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของปาล์มน ้ ามนั ปัจจยัเก่ียวกบัแสงแดดจะพบมีปัญหาเม่ือปาล์ม
อายุมากกว่า 10 ปี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีปาลม์น ้ ามนัเจริญเติบโตเต็มท่ี ทางใบระหวา่ง
ตน้จะบงัแสงแดด การตดัแต่งทางใบช่วยท าให้มีพ้ืนท่ีใบรับแสงไดอ้ย่างพียง
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พอ  การปลูกปาล์มน ้ ามนันิยมปลูกให้มีระยะห่างมากกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
เพ่ือใหป้าลม์น ้ ามนัท่ีมีอายมุากกวา่ 10 ปี ไดรั้บแสงแดดเตม็ท่ี 

4. อุณหภูมิ : อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตคือช่วง     
22-32 องศาเซลเซียส  หากอุณหภูมิต ่ ากว่า 20 องศาเซลเซียส มีผลต่อการ
พฒันาการเกิดทางใบ และตาดอกตลอดจนการเจริญเติบโตของตน้กลา้ปาลม์ชา้
ลง ส าหรับอุณหภูมิสูงเกิน 33 องศาเซลเซียส ท าให้อตัราการคายน ้ าของตน้
ปาลม์น ้ ามนัสูงข้ึน และมีผลกระทบต่อการสูญเสียความช้ืนในดิน   

5. สภาพภูมิประเทศการปลูกปาล์มน ้ ามนั:  ควรเป็นพ้ืนท่ีราบมี
ความลาดชนัไม่ควรเกิน 20% เพ่ือสะดวกในการระบายน ้ าในกรณีท่ีเป็นพ้ืนท่ี
ลุ่มซ่ึงมีการท่วมขงัของน ้ าจ าเป็นตอ้งมีการขุดร่องระบาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีซ่ึงมี
ความลาดชนั มากกวา่ 20 เปอร์เซ็นต์ อาจตอ้งมีการท าขั้นบนัไดเพ่ือลดการชะ
ลา้งของดินและเพื่อความสะดวกในการท างาน คุณสมบติัของดินควรเป็นดิน
ร่วนถึงดินเหนียวมีความลึกของชั้ นดินมากกว่า 75 เซนติเมตร ดินท่ีไม่
เหมาะสมไดแ้ก่ ดินลูกรัง ชั้นล่างอาจเป็นศิลาแลง มีชั้นของหนา้ดินนอ้ย ดินท่ี
เป็นทรายจดั นอกจากนั้นสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีลุ่ม มีการระบายน ้ าไดย้ากก็
เป็นพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ ามนั ซ่ึงสามารถแบ่งสภาพพ้ืนท่ีได้
เป็น 3 พ้ืนท่ี 

1. สภาพพ้ืนท่ีราบมีความลาดชนัเพียงเล็กน้อย ไม่ควรเกิน 
20 เปอร์เซ็นต ์เพ่ือสะดวกในการระบายน ้ า เหมาะสมต่อการปลูกปาลม์น ้ ามนั 

2. สภาพพ้ืนท่ีลุ่มมีน ้ าท่วมขงัซ่ึงท าให้การเจริญเติบโตของ
ปาลม์น ้ ามนัไม่ดี เน่ืองจากปาลม์น ้ ามนัเป็นพืชท่ีไม่ทนต่อการท่วมขงัของน ้ า จึง
มีความจ าเป็นตอ้งขดุร่องระบายน ้ าระหวา่งแถว 
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3. สภาพพ้ืนท่ีลาดชนัมากกวา่ 20 เปอร์เซ็นต ์อาจตอ้งมีการ
ปรับพ้ืนท่ีเป็นขั้นบันได เพ่ือลดการชะล้างของหน้าดินและสะดวกต่อการ
ท างาน  

ปาลม์น ้ ามนัสามารถเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตสูง ข้ึนอยูก่บัการเลือก
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม  หากเลือกดินท่ีไม่เหมาะสมตอ้งมีการจดัการท่ียุง่ยาก ดินท่ี
เหมาะสมส าหรับการปลูกปาลม์น ้ ามนัควรเป็นดินร่วนถึงดินเหนียว กรณีท่ีเป็น
ดินเหนียวสามารถปรับปรุงโดยใชปุ๋้ยอินทรียเ์พ่ือช่วยในการดูดซึมของน ้ าเพ่ิม
มากข้ึน ดินท่ีเป็นดินทรายจดัจะไม่เหมาะสมเน่ืองจากมีธาตุอาหารต ่า และมีการ
ดูดซึมของน ้ ารวดเร็วเกิน ท าให้มีการชะลา้งปุ๋ยอยา่งรวดเร็ว ความลึกของชั้น
หนา้ดินมีชั้นหนา้ดินมากกวา่ 75 เซนติเมตร เน่ืองจากรากส่วนใหญ่จะมีมากใน
ระดับผิวดินถึงความลึก 50 เซนติเมตร คุณสมบัติทางเคมีของดินซ่ึงมี
ความส าคัญต่อการปลูกปาล์มน ้ ามัน เน่ืองจากความต้องการธาตุอาหารใน
ปริมาณมาก ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งให้ธาตุอาหารแก่ปาลม์น ้ ามนัในอตัราท่ีสูงเพ่ือ
รักษาระดบัปริมาณธาตุอาหารท่ีพอเพียงต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิต 

6. ลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับผลผลิต การเปล่ียนแปลงผลผลิต
ทะลายสดเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบทะลาย 
จ านวนทะลาย และน ้ าหนักทะลาย ดงันั้น การเขา้ใจผลของสภาพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบเหล่าน้ี สามารถช่วยในการอธิบายความแน่นอนของ
ผลผลิต มีความส าคญัในการพยากรณ์ผลผลิต แต่โดยทั่วไปจ านวนทะลายมี
ความแปรปรวนมากกว่าน ้ าหนักทะลาย รอบผลผลิตประจ าปี ส่วนมากความ
แปรปรวนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจ านวนทะลาย  

 

ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตปาล์มน ้ามันในประเทศไทย

 การปลูกปาล์มน ้ ามนัในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีการติดตั้งระบบ
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น ้า เป็นการปลูกปาลม์ท่ีอาศยัปริมาณน ้ าฝน และพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ประมาณ 80 % 

จะอยูใ่นภาคภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงเป็นเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต่อ

ปีสูงท่ีสุด แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพภูมิอากาศโดยรวมของประเทศไทยมี

ความแปรปรวน เกิดสภาพอากาศแห้งแลง้ติดต่อกนัยาวนาน มีผลกระทบต่อ

การติด ดอกติดผลของปาลม์น ้ ามนั เน่ืองจากการพฒันาตาดอกของปาลม์น ้ ามนั

จะใชเ้วลาค่อนขา้งยาวนาน 10-12 เดือน  
 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อเปอร์เซ็นต์น า้มนั 
  1. องคป์ระกอบของปาลม์ผลปาลม์น ้ ามนั ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1.1 ผิวเปลือกนอก (Exocarp) องค์ประกอบส่วนน้ีเป็นผิวนอก
ของปาลม์ มีผลต่อเปอร์เซ็นตน์ ้ ามนันอ้ยมาก 
 1.2 เปลือกนอก (Mesocarp) เป็นชั้นเน้ือเยือ่เสน้ใยสีสม้แดง เม่ือ
ปาลม์สุกจะมีน ้ ามนัในชั้นน้ี ความหนาของชั้นเปลือกนอกจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ในการก าหนดเปอร์เซ็นต์น ้ ามัน   ผลปาล์มท่ีมีชั้ นเปลือกนอกหนาจะให้
เปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัมากกวา่ผลปาลม์ท่ีมีเปลือกนอกบาง 
  1.3 กะลา (Endocarp) เป็นเปลือกแข็งซ่ึงหอหุ้มเน้ือเยื่อภายใน
เมลด็ ผลปาลม์ท่ีมีกะลาหนาจะมีเปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัของทะลายนอ้ย 
  1.4 เมล็ดใน (Kernel) เป็นเน้ือในท่ีมีสีขาวอมเทา เน้ือส่วนน้ีจะ
มีน ้ ามนัสะสมอยูแ่ต่ไม่ค่อยมีผลต่อเปอร์เซ็นตน์ ้ ามนั เพราะองคป์ระกอบน้ีจะ
ผกผนักบัเปลือกนอก หากเมลด็มีขนาดใหญ่ก็จะท าใหเ้ปลือกนอกบางลง  
  2. องคป์ระกอบของทะลาย ทะลายปาลม์จะประกอบดว้ย แกนทะลาย 
แขนงทะลาย ผลปาลม์ลีบและผลปาลม์ท่ีสมบูรณ์ โดยผลปาลม์จะเป็นส่วนท่ีมี
น ้ ามนั ดงันั้นหากองคป์ระกอบของทะลายมีเปอร์เซ็นตข์องผลปาลม์มากก็จะท า
ให้ปาล์มมีเปอร์เซ็นต์น ้ ามันมาก แต่ในทางตรงกันข้ามหากทะลายปาล์มมี
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เปอร์เซ็นต์ของแขนง แกนทะลาย และเปอร์เซ็นต์ผลลีบมากก็จะท าให้
เปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัต ่า 
  3. ความสุกของผลปาล์ม โดยปกติการพฒันาของผลปาลม์จากระยะ
เร่ิมติดผลจนกระทั้งผลปาล์มสุกจะใชเ้วลาประมาณ 20 สัปดาห์ โดยในช่วง 3 
สัปดาห์แรกจะมีการพฒันาในด้านความยาวผล หลังจาก 3 สัปดาห์แล้วผล
ปาล์มจะมีการพฒันาของชั้นเปลือกนอกและเน้ือใน โดยขยายของเปลือกจะ
ด าเนินไปพร้อมกบัการพฒันาของเน้ือในและการสั่งเคราะห์น ้ ามนัในเน้ือใน
จนกระทัง่ 13-14 สัปดาห์ผลจะหยดุการขยายของเปลือกนอก หลงัจากสัปดาห์
ท่ี 14 จะมีการสั่งเคราะห์น ้ ามนัในเปลือกชั้นนอก โดยในสัปดาห์ท่ี 15 จะมีการ
สะสมน ้ ามนัอยา่งรวดเร็วจนกระทัง่ในสปัดาห์ท่ี 20 การสัง่เคราะห์น ้ ามนัในชั้น
เปลือกนอกจะส้ินสุดลงและเร่ิมมีการร่วงของผล ระยะน้ีถือวา่เป็นระยะท่ีสุก
และเหมะสมท่ีจะเก็บเก่ียว  
 



การจัดการธาตุอาหารในสวนปาล์มน า้มัน 
 

 การบริหารจดัการธาตุอาหารสวนปาล์มน ้ ามนัเพ่ือให้ไดผ้ลผิตสูง ผู ้
ปลูกตอ้งจดัการธาตุอาหารและดูแลสวนอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากปาลม์เป็นพืช
ท่ีมีอายุยาว การพฒันาจากดอกไปเป็นทะลายท่ีเก็บเก่ียวได้จะใช้เวลานาน 
เกษตรกรตอ้งเขา้ใจถึงพฤกษศาสตร์และการบริหารจดัการธาตใุนช่วงท่ีปาลม์มี
อายตุ่างกนั ดงัน้ี 

1. การสร้างทะลายของปาล์มน ้ ามนั ตาดอกของปาลม์น ้ ามนัจะสร้าง
ข้ึนบริเวณซอกของทางใบปาลม์ ในสภาพท่ีเหมาะสมการพฒันาของดอกจะไป
พร้อมกบัการพฒันาของใบ ส าหรับปาลม์ท่ีสร้างทางใบเร็วจะใชเ้วลา 27 เดือน 
ส่วนปาลม์ท่ีมีอายมุากสร้างทางใบชา้  

2. การจดัการสวนปาลม์อาย ุ10 ปีแรก การจดัการเป็นการจดัการให้
ปาลม์มีการเจริญเติบโตเตม็ท่ีและใหผ้ลผลิตสูงสุดตามศกัยภาพของพนัธ์ุท่ีปลูก
ในช่วงน้ีปาลม์ยงัไม่มีการแข่งขนัระหวา่งตน้ ดงันั้นการเพ่ิมอตัราผลผลิตต่อตน้ 
จึงมีความจ าเป็น  

3. การจดัการสวนปาลม์ท่ีอาย ุ10-20  ปี เม่ือตน้ปาลม์มีอาย ุ10 ปีเป็น
ตน้ไปจะเกิดการแข่งขนัระหวา่งตน้ เน่ืองจากร่มเงามีการบงัแสง ล าตน้มีการยืด
ตวัมากข้ึน การจดัการจะเป็นการจดัการปุ๋ยตามความตอ้งการของตน้ปาลม์ โดย
การวเิคราะห์ดินและใบของตน้ปาลม์น ้ ามนั 
 

วตัถุประสงค์ในการจดัการธาตุอาหาร 
1. เพ่ือให้ธาตุอาหารท่ีพอเพียงในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ท าใหป้าลม์น ้ ามนั

เจริญเติบโตดี ทนทานต่อโรคแมลงสามารถให้ผลผลิตตอบแทนสูงสุดในเชิง
เศรษฐกิจ  
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2. ธาตุอาหารท่ีถูกเคล่ือนยา้ยออกไปกบัทะลายปาลม์ท่ีตดัไปขาย ตอ้งมี
การใส่ทดแทนใหเ้พียงพอ  

นอกจากน้ีเกษตรกรควรใชว้สัดุจากปาลม์น ้ ามนัท่ีเหลือ เช่น ทะลายปาลม์
เปล่า ทางปาลม์ ใส่กลบัคืนลงในสวนปาลม์น ้ ามนั  เจา้ของสวนหรือผูจ้ดัการ
ควรมีความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกับดินและธาตุอาหารท่ีปาล์มน ้ ามันตอ้งการ 
เพื่อท่ีจะประเมินการใช้ปุ๋ยท่ีเหมาะสม  การจดัการธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ยควร
พิจารณาจากขอ้มูลผลการวิเคราะห์ดินและใบพืชเป็นส าคญั เพื่อประเมินถึง
สภาพของปาลม์น ้ ามนัวา่มีธาตุอาหารพอเพียง ขาด หรือมากเกินไป  
 

ความส าคญัของธาตุอาหารส าหรับปาล์มน า้มนั 
ธาตุอาหารมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต หากพืชได้รับปริมาณ

ธาตุอาหารในสัดส่วนท่ีเหมาะสมจะส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นปกติ 
แต่ถา้ขาดหรือมีมากเกินไปของธาตุใดธาตุหน่ึงพืชก็จะแสดงอาการผิดปกติ ท า
ให้การเจริญเติบโตช้าลง เพราะปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชท่ีตอ้งการธาตุอาหารใน
ปริมาณมากเม่ือเทียบกับพืชอ่ืน โดยหน้าท่ีของธาตุอาหารท่ีส าคัญ และ
เก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ ามนั รวมถึงปฏิกิริยาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปริมาณธาตุอาหารท่ีส าคญักบัผลผลิตปาลม์น ้ ามนัมีดงัน้ี 

1. ไนโตรเจน ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนท่ีเหมาะสมในใบข้ึนอยูก่บั
อาย ุความหนาแน่นของปาลม์ และภูมิอากาศ โดยทัว่ไปแลว้ความเขม้ขน้ของ
ไนโตรเจนในใบอยู่ในช่วง 2.4–3% ของน ้ าหนักแห้ง การขาดไนโตรเจนจะ
เกิดข้ึนเม่ือความเขม้ขน้ของไนโตรเจนต ่ากว่า 2.5% ในปาล์มเล็กและต ่ากว่า 
2.3% ในปาล์มแก่ และควรมีการใส่ไนโตรเจนเพ่ือแก้อาการขาดไนโตรเจน 
ไนโตรเจนมากเกินไปจะมีผลกระทบต่อธาตุอาหารอ่ืน ท าให้ผลผลิตลดลง ยงั
ท าให้ปาล์มอ่อนแอต่อการถูกท าลายจากโรคและแมลงเพ่ิมข้ึน โดยจะแสดง
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อาการใบย่อยของทางใบล่างเหลืองหรือมีสีเขียวอ่อน หลงัจากนั้นปลายใบจะ
แห้ง ใบแข็งและปราศจากความมนั มีอตัราการเจริญเติบโตชา้ลง โดยเฉพาะ
อัตราการผลิตใบใหม่จะลดลงโดยทั่วไปการให้ปุ๋ยไนโตรเจนท่ีเพียงพอ
สามารถเพ่ิมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต แต่ถา้ให้ในอตัราท่ีมากเกินไป
จะท าใหผ้ลผลิตมีคุณภาพลดลง  

2. ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อพืช โดย
เป็นองคป์ระกอบของกรดนิวคลีอิก ท่ีมีส่วนร่วมในการจดัเก็บและการถ่ายโอน
ขอ้มูลทางพนัธุกรรม ฟอสฟอรัสเป็นองคป์ระกอบในโครงสร้างของสารฟอส
โฟลิพิด ในเยื่อหุ้มเซลลแ์ละท าหนา้ท่ีเช่ือมระหวา่งกระบวนการทางสรีรวิทยา
ต่างๆในเซลลพื์ช  ปาลม์น ้ ามนัท่ีขาดธาตุฟอสฟอรัสมีอตัราการเจริญเติบโตต ่า 
ทางใบสั้น ล าตน้เล็ก และทะลายปาลม์เล็ก ตน้หญา้หรือพืชคลุมดินท่ีปลูกใกล้
ปาลม์น ้ ามนัมีปลายใบและกา้นใบสีม่วง  ใบล่างจะมีขนาดเลก็สีม่วงเขม้ ถา้ขาด
ฟอสฟอรัสเป็นเวลานานทรงพุม่จะมีลกัษณะคลา้ยปิรามิด โดยปกติปาลม์น ้ ามนั
สามารถใชฟ้อสฟอรัสท่ีอยูใ่นดินและจากปุ๋ยฟอสฟอรัสไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพราะท่ีบริเวณรากปาลม์น ้ ามนัจะมีราพวกไมคอไรซาอาศยัอยู ่ ซ่ึงราพวกน้ีจะ
ช่วยดึงธาตุฟอสฟอรัสใหก้บัตน้ปาลม์น ้ ามนั ความเขม้ขน้ของฟอสฟอรัสในใบ
ท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง 0.15-0.19% ความเขม้ขน้ของฟอสฟอรัสต ่ากว่า 0.13% 
เป็นระดบัท่ีพืชขาดรุนแรง  

3. โพแทสเซียม โพแทสเซียมเป็นธาตุท่ีไม่ใช่องคป์ระกอบของพืชแต่
มีส่วนส าคญัในการเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีเกิดในพืชซ่ึงท าให้พืชเจริญเติบโตไดดี้ 
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการสงัเคราะห์แสง การหายใจ กระบวนการสร้างแป้งและ
น ้ าตาล ช่วยท าให้พืชมีความสามารถในการใชน้ ้ าจากดินไดมี้ประสิทธิภาพข้ึน 
ควบคุมกิจกรรมของเอนไซม์ ช่วยท าให้พืชมีความสมดุลและควบคุมการปิด
เปิดปากใบในเซลลพื์ช ปาลม์น ้ ามนัท่ีไดรั้บโพแทสเซียมเพียงพอจะทนทานต่อ
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ความแห้งแลง้และโรค และท าให้ทะลายปาล์มน ้ ามนัมีขนาดใหญ่และจ านวน
เพ่ิมข้ึน ความเขม้ขน้ของโพแทสเซียมท่ีเหมาะสมในทางใบท่ี 17 คือ 0.9-1.3% 
แต่ความเขม้ขน้ของโพแทสเซียมท่ีเหมาะสมจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ เช่น  อายุปาลม์ สถานะความช้ืนในดิน และระยะห่างปาล์ม อาการขาด
ธาตุโพแทสเซียมของปาลม์น ้ ามนัค่อนขา้งแปรปรวนข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
และชนิดของพนัธ์ุ ลกัษณะอาการท่ีแสดงออกมาชดัเจนคือ 

  1. ใบมีจุดสีส้ม อาการเร่ิมแรกพบในใบยอ่ยของทางใบล่าง 
จะเป็นจุดเหลืองซีด   รูปร่างไม่แน่นอนเกิดข้ึนตามความยาวของทางใบ เม่ือ
อาการรุนแรงจุดเหลืองจะเปล่ียนเป็นสีส้มเขม้ สลบัตดักบัสีเขียวบางส่วนของ
ใบและเป็นจุดสีส้มในวงสีเหลือง เม่ืออาการรุนแรงมากข้ึนจะพบเน้ือเยื้อแห้ง
ตายตรงส่วนกลางของจุดสีสม้ปลายและขอบทางใบยอ่ยแหง้ตาย  

  2. อาการใบเหลืองหรือกลางทรงพุ่มเหลือง มกัพบในปาลม์
ท่ีปลูกในดินทรายหรือดินพรุ โดนเฉพาะในช่วงท่ีขาดน ้ าอยา่งรุนแรง ท าใหใ้บ
ยอ่ยของทางใบกลางจนถึงใบล่างมีอาการสีเหลืองสม้  

  3. อาการตุ่มแผลสีส้ม อาการเร่ิมแรกท่ีใบย่อยของทางใบ
ล่างจะมีลกัษณะเป็นแถบสีเขียวมะกอก แต่ถา้ขาดธาตุโพแทสเซียมรุนแรงสีจะ
เปล่ียนเป็นสีเหลืองสม้ น ้ าตาลอมสม้ และตายในท่ีสุด 

  4. แถบใบขาว ลกัษณะแถบใบขาวคลา้ยกบัแท่งดินสอ มกั
พบตรงส่วนกลางของ  ใบย่อยของใบกลางของปาล์มน ้ ามันอายุ 3-6 ปี ซ่ึง
อาการน้ีอาจมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร  

4. แคลเซียม) แคลเซียมมีบทบาทท าให้ผนังเซลล ์เน้ือเยื้อ การยืดตวั
ของเซลล ์การสร้างเสถียรภาพของเยือ่ สมดุลของแคตไอออน-แอนไอออนและ
การควบคุมดา้นออสโมซิส แคลเซียมมีส่วนเก่ียวขอ้งในการถ่ายทอดสัญญาณ
จากภายนอก (ท่ีเกิดจากอุณหภูมิสูงหรือต ่าหรือโดยผลกระทบทางกายภาพของ
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ฝนตกและลม)  การขาดแคลเซียมมีในผลผลิตท่ีปลูกในดินทรายโดยใบจะมี
ลกัษณะผิดรูปแบบและใบยอดตาย  

5. แมกนีเซียม แมกนีเซียมจะเป็นส่วนของคลอโรฟิลล์ เม็ดสีเขียวท่ี
แปลงพลงังานแสงให้เป็นพลงังานทางชีวเคมีในระหว่างการสังเคราะห์แสง
ระหวา่ง 10-35% ของปริมาณแมกนีเซียมรวมของปาล์มท่ีมีอยู่ในคลอโรฟิลล์
ข้ึนอยู่กับสถานะจดัหาแมกนีเซียมของปาล์ม อาการขาดธาตุแมกนีเซียมพบ
บ่อยในบริเวณพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ าโดยเฉพาะปาลม์น ้ ามนัท่ีปลูกในดินทราย ดิน
กรดท่ีหนา้ดินถูกชะลา้ง ใบยอ่ยของทางใบตอนล่างจะมีสีซีดจางลงของสีเขียว
จะเป็นสีเหลืองส้มโดยเฉพาะใบท่ีไดรั้บแสงอาทิตยโ์ดยตรง แต่ใบท่ีไม่สัมผสั
กบัแสงอาทิตยจ์ะยงัคงมีสีเขียวอยู ่ซ่ึงมกัเรียกอาการน้ีวา่ทางใบส้ม อาการขาด
ธาตุแมกนีเซียมในระยะแรกใบจะมีสีซีดคลา้ยสีเขียวมะกอก เม่ือรุนแรงข้ึนสีจะ
เปล่ียนเป็นสีเหลืองจาง เหลืองเขม้ และใบแหง้ตายเป็นหยอ่ม  

6. โบรอน ธาตุโบรอนมีบทบาทในการสังเคราะห์และย่อยโปรตีน
และคาร์โบไฮเดรตในพืช อาการขาดธาตุโบรอนจะแสดงออกจากส่วนท่ีอ่อน
ท่ีสุดของพืช เน่ืองจากธาตุโบรอนเป็นธาตุท่ีไม่เคล่ือนยา้ยในพืช การขาดจึง
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาของใบท าให้ใบมีรูปร่างผิดปกติคือ ทางใบยอดจะ
ย่นพบัเขา้หากัน ท าให้ใบยอดสั้ นผิดปกติใบเล็ก ปลายใบหักงอคลา้ยขอ ใบ
เปราะและมีสีเขียวเขม้ gมลด็ลีบหรือเปอร์เซ็นตก์ารผสมพนัธ์ุไม่ติดสูง  
 

 การจดัการปุ๋ ยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 1. ปุ๋ ยไนโตรเจน (N)  

ธาตุอาหารไนโตรเจนจ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์
คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและการสร้าง
โปรตีน 
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ตารางที ่1  อตัราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 

เงือ่นไขปาล์มน า้มนั 
อตัราการใส่ (กก./ต้น/ปี) 

N ยูเรีย 
อาย ุ2-3 ปี 0.25-0.27 0.54-1.63 
อาย ุ5-10 ปี 1.0-1.5 2.17-3.26 
ใส่ชดเชยส่วนท่ีเก็บเก่ียวไปกบัผลผลิต 0.5-0.6 1.0-1.3 
ใส่เม่ือสงัเกตุเห็นอาการขาด 1.5-1.8 3.3-3.9 

 
ข้อแนะน าทัว่ไป  อตัราการใส่ปุ๋ยทัว่ไปแสดงไวใ้นตารางท่ี 1. 

1.  ตอ้งไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นแถบหรือกอง เพราะจะเป็น
อนัตรายต่อรากปาลม์น ้ ามนั 

2. ปุ๋ยไนโตรเจนสูญเสียไดง่้าย ในกรณีดินแห้งหรือแฉะมีน ้ า
ขงั 

3. การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนตอ้งหวา่นให้สม ่าเสมอรอบโคนตน้ท่ี
ก าจัดวชัพืชโดยมีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ไปจนถึงบริเวณท่ีก าจัดวชัพืช
รอบๆ โคนตน้ซ่ึงมีระยะประมาณ 1.8 เมตร 

4. ตอ้งไม่หว่านปุ๋ยในบริเวณท่ีมีวชัพืชเพราะเป็นการสูญเสีย
ปุ๋ยจากการแยง่โดยวชัพืช 

5. ยเูรียควรใชเ้ม่ือดินช้ืนเท่านั้น 
2. ปุ๋ ยฟอสฟอรัส (P) 

               ธาตุฟอสฟอรัสจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตในระยะแรกของ
รากเป็นองค์ประกอบของสารประกอบให้พลงังานของพืช ดินท่ีมีฟอสฟอรัส
นอ้ยกวา่ 15 มก./กก. ท าใหป้าลม์น ้ ามนัขาดฟอสฟอรัส 
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 ข้อแนะน าทัว่ไปในการให้ปุ๋ ยฟอสฟอรัส 
1. ในดินกรด (pH < 5.5) แนะน าใหใ้ชหิ้นฟอสเฟต 
2. ในกรณีท่ีตอ้งการการตอบสนองเร็วเพราะพืชแสดงอาการขาด ให้ใช ้

Triple super phosphate หรือ Diammonium phosphate 
3. อตัราการใชท้ัว่ไปแสดงไวใ้นตารางท่ี 2 

ตารางที ่2  อตัราการใชปุ๋้ยฟอสฟอรัสทัว่ไป 

เงือ่นไขปาล์มน า้มนั 
อตัราการใส่ (กก./ต้น/ปี) 
P2O5 หินฟอสเฟต 

ใส่ชดเชยส่วนท่ีเก็บเก่ียวไป 0.15-0.2 0.5-0.7 
ใส่เม่ือเห็นอาการขาด 0.5-0.75 1.7-2.5 

4. หว่านปุ๋ยฟอสฟอรัสให้สม ่าเสมอบริเวณรอบนอกของบริเวณก าจดั
วชัพืชรอบๆ ตน้  

3. ปุ๋ ยโพแทสเซียม (K) 
 ธาตุ โพแทส เซียม  จ าเป็นในการปิด เปิ ดปากใบ  และ

กระบวนการเคล่ือนยา้ย กระบวนการดูดซึมสาร ตลอดจนการท างานของ
เอนไซมบ์างชนิด โพแทสเซียมปริมาณสูงจะถูกเคล่ือนยา้ยออกไปกบัทะลาย
ปาลม์ท่ีเก็บเก่ียว ปาลม์น ้ ามนัท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต 4 ตนั/ไร่ จะสูญเสีย K 15 กก./
ไร่  เที ยบ เท่ ากับป ริมาณ ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์  30 กก./ไร่  ห รือ ปุ๋ ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ 1.2 – 1.5 กก./ตน้ ดงันั้นจึงมีอตัราแนะน าการใชปุ๋้ย K 
ทัว่ไปดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 อตัราการใชปุ๋้ยโพแทสเซียมทัว่ไป 

เงือ่นไขปาล์มน า้มนั 
อตัราการใส่ (กก./ต้น/ปี) 

K2O โพแทสเซียมคลอไรด์ 
ใส่ชด เชยส่ วน ท่ี เก็บ เก่ี ยวไปกับ
ผลผลิต 

0.7-0.9 1.2-1.5 

ใส่เม่ือสงัเกตุเห็นอาการขาด 1.8-3.0 3.0-5.0 

1. หวา่นพืชปุ๋ยโพแทสเซียมใหส้ม ่าเสมอ บริเวณรอบนอกของรอบๆ ล า
ตน้ท่ีก าจดัวชัพืชแลว้ และควรใส่ขณะดินช้ืน 

2. ระวงัการสูญเสียปุ๋ยโพแทสเซียมจากการชะลา้งโดยน ้ า 
3. ดินทราย หรือดินเน้ือหยาบควรแบ่งการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมหลายๆ 

คร้ัง  
4. ปุ๋ ยแมกนีเซียม (Mg) 
เป็นสารประกอบท่ีจ าเป็นในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

ตลอดจนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการหายใจ และการท างานของเอนไซมบ์างชนิด  
 ข้อแนะน าทัว่ไปในการให้ปุ๋ ยแมกนีเซียม 

1. ตรวจค่าวิเคราะห์ดิน อตัราส่วนของ Ca : Mg ท่ีแลกเปล่ียนไดค้วรต ่า
กวา่ 5 : 1 หรือ Mg : K ควรต ่ากวา่ 1.2 : 1 ถา้สูงกวา่น้ีอาจเกิดการไม่สมดุลของ
ธาตุอาหารได ้

2. ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว 4 ตนั/ไร่ มี Mg อยูป่ระมาณ 3.2 กก. ซ่ึงเทียบไดก้บั
การใชปุ๋้ยคีเซอไรต/์19.6 กก./ไร่ หรือ ปุ๋ยคีเซอไรต ์0.75-1.0 กก./ตน้ ดงันั้นจึงมี
อตัราการแนะน าการใชปุ๋้ย Mg ทัว่ไปดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 อตัราการใชปุ๋้ยแมกนีเซียมทัว่ไป 

หมายเหตุ  คีเซอไรตมี์ซลัเฟอร์ เป็นองคป์ระกอบอยูป่ระมาณ 23% 

 ในดินกรด สามารถใส่โดโลไมต์ เพ่ือให้ Mg แก่ปาล์มน ้ ามันได้
เช่นเดียวกนั แต่คีเซอไรตจ์ะละลายไดร้วดเร็วกวา่ 

 หว่านปุ๋ย Mg ให้สม ่าเสมอบริเวณรอบนอกของรอบๆ ล าตน้ท่ีก าจดั
วชัพืชแลว้ และควรใส่ในขณะดินช้ืน 

5. ปุ๋ ยทองแดง (Cu) 
 ธาตุทองแดง จ าเป็นต่อการสร้างคลอโรฟิลล์ และจ าเป็นต่อ

การเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทางสรีรวทิยา 
 ข้อแนะน าทัว่ไปส าหรับการให้ปุ๋ ยทองแดง 
1. ดินท่ีมีอินทรียวตัถุสูงมากมกัขาดธาตุ Cu ดินทรายก็เช่นเดียวกนั 
2. แกอ้าการขาด Cu ไดโ้ดยใส่ CuSO4 0.4-0.5 กก./ตน้/ปี 
3. การพ่นฉีดสารละลาย Cu 200 มก./กก. สามารถแกอ้าการขาด Cu ท่ี

สงัเกตเห็นได ้อยา่งรวดเร็ว 
6. ปุ๋ ยโบรอน (B) 
 ธาตุโบรอนจ าเป็นต่อการสังเคราะห์แป้ง โปรตีน โดยเฉพาะ

ในบริเวณเน้ือเยือ่ท่ีก าลงัเจริญเติบโต ตลอดจนเก่ียวขอ้งกบัระบบการผสมเกสร
ของพืชดว้ย  

เงือ่นไขปาล์มน า้มนั 
อตัราการใส่ (กก./ต้น/ปี) 
MgO คเีซอไรต์ 

ใส่ชดเชยส่วนท่ีเก็บเก่ียว 0.20-0.27 0.75-1.0 
ใส่เม่ือเห็นอาการขาด 0.54-0.81 2.0-3.0 
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ข้อแนะน าทัว่ไปส าหรับการใช้ปุ๋ ยโบรอน 
 ใส่โซเดียมโบเรต 0.1-0.2 กก./ตน้/ปี รอบๆ ตน้ 
 อยา่ใส่โบรอนบริเวณ กา้นใบกบัล าตน้หรือกาบทางใบ เพราะอาจเป็น

พิษได ้และจะยากต่อการแกไ้ข 
 

รอบของการใส่ปุ๋ย 
 โดยทัว่ไปแลว้ จ านวนคร้ังของการใส่ปุ๋ยในรอบปี ข้ึนอยูก่บัอายขุอง
ปาลม์น ้ ามนั สภาพพ้ืนท่ี สมบติัของดิน และสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงพอสรุปไดด้งั
ตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 ความถ่ีของการใส่ปุ๋ย (คร้ัง/ปี) 

จ านวน N P K Mg Cu B 

คร้ัง/ปี 2-3 1-2 2-3* 2-3* 1 1-2 

*3-4 คร้ัง/ปี ส าหรับดินทรายจดั และดินพรุ 
 



 
 

วชัพชืในสวนปาล์มน า้มันและการควบคุม 
 

การควบคุมวชัพืชในสวนปาล์มน ้ ามนัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในสวน
ปาล์มท่ีตน้มีขนาดเล็กมีเน้ือท่ีให้แสงแดดส่องลงให้วชัพืชเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ท าใหก้ารเจริญเติบโตลดลง นอกจากน้ียงัเป็นท่ีอาศยัของโรค แมลง หนู
และศัตรูต่าง ๆ  และเพื่อความสะดวกในการท างานในสวนการก าจัดวชัพืช
รอบๆ โคนตน้ปาลม์น ้ ามนับริเวณใส่ปุ๋ย และบริเวณถนน การก าจดัวชัพืชอาจ
ท าไดท้ั้ งใชส้ารเคมีและท าโดยใชจ้อบ  เสียม การใชส้ารเคมีตอ้งใชใ้ห้ถูกตอ้ง
เหมาะสม โดยเฉพาะในปาล์มเล็ก (อายุน้อยกว่า 5 ปี) เพราะการฉีดยาท่ีไม่
ถูกตอ้งละอองยาอาจปลิวไปถูกปาลม์น ้ ามนัได ้การก าจดัวชัพืชควรท าอยา่งนอ้ย
ปีละ 2 คร้ัง  

ชนิดวชัพชืในสวนปาล์มน า้มนั 
            วชัพืชท่ีพบในสวนปาลม์น ้ ามนัแบ่งออกเป็น 4 พวกใหญ่ ๆ มีดงัน้ี 
      1.  วชัพืชใบแคบ ไดแ้ก่ หญา้คา หญา้ขจรจบ หญา้เห็บ หญา้ดอกแดง หญา้
ตีนกา หญา้ตีนนก หญา้ขน   หญา้มาเลเซีย   เป็นตน้ 
       2.  วชัพืชใบกวา้ง  ได้แก่ สาบเสือ   มังเคร่  ผกากรอง   กระดุมใบเล็ก  
กระดุมใบใหญ่   ล าพาสี  สาบแร้งสาบกา   ผกัยาง  ตีนตุก๊แก  เป็นตน้ 
 3.  เถาเล้ือย ไดแ้ก่  ข้ีไก่ยา่น  กระทกรก  ผกัปราบ   ผกับุง้ไร่  
 4.  เฟิร์น ไดแ้ก่   เฟิร์นกา้งปลา   ผกักดูแดง  ยา่นโซน   ลิเภา 
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วธีิการควบคุมวชัพชื 
การควบคุมวชัพืชสามารถท าไดห้ลายวิธีข้ึนอยู่กบัฤดูกาล สภาพของ

วชัพืช อายขุองตน้ปาลม์ การควบคุมวชัพืชมี 4 วธีิการคือ 
1.  การใช้แรงงาน  การใช้เคร่ืองจักรตัดวชัพืชเหนือระดับผิวดิน 

ความส าเร็จข้ึนอยูก่บัระยะการเจริญเติบโตของวชัพืช ตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง  
การก าจัดวชัพืชโดยใช้แรงงานเหมาะส าหรับสภาพพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถใช้
เคร่ืองจกัรได ้ควรหลีกเล่ียงการควบคุมวชัพืชโดยการตดับ่อย ๆ เพราะจะท าให้
เกิดความตอ้งการธาตุอาหารไนโตรเจนในปริมาณสูง   

2.  การใชว้สัดุคลุมดิน  ไม่เพียงแต่ป้องกนัการงอกของเมล็ด  แต่จะ
ช่วยป้องกนัการชะลา้งของหนา้ดิน ช่วยป้องกนัการระเหยน ้ าจากผิวดินและช่วย
เพ่ิมอินทรียวตัถุในดิน  

3.  การปลูกพืชคลุมดิน  ใชพื้ชตระกลูถัว่ปลูกปกคลุมดินแทนท่ีจะใช้
วสัดุคลุมดิน ปัญหาหลกัของวิธีน้ีคือ ตอ้งมีแรงงานเพียงพอในการดูแลพืชคลุม 
รวมทั้งการควบคุมวชัพืชให้กบัพืชคลุม จนกระทัง่พืชคลุมสามารถข้ึนคลุมผิว
ดินทัว่ทั้งสวน  

4.  การควบคุมวชัพืชโดยใชส้ารก าจดัวชัพืช มีความส าคญัและนิยม
มาก  เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ ลงทุนต ่ากวา่ สามารถใชไ้ดใ้นสวนท่ีมี
ขนาดเลก็และในสวนท่ีมีขนาดใหญ่  

 

ชนิดของสารเคมกี าจดัวชัพชื 
สารเคมีก าจดัวชัพืชโดยทัว่ไปแบ่งตามลกัษณะการใชก้บัพืชได ้3 

ชนิด คือ 
1.  ชนิดสัมผสั หมายถึง สารเคมีท่ีมีผลกับวชัพืชเฉพาะส่วนท่ีถูก

สมัผสัเท่านั้น ไดแ้ก่ พาราควอท โซเดียมคลอเรต ฯลฯ 
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2. ชนิดซึมซาบ หมายถึง สารเคมีท่ีพ่นทางใบแลว้มีการเคล่ือนยา้ยซึม
ซาบไปทัว่ล าตน้ ไดแ้ก่ ไกลโฟเซต ดาลาปอน อิมาชาเฟอร์ ฯลฯ 

3. ชนิดออกฤทธ์ิทางดิน หมายถึงสารเคมีฉีดพ่นบนผิวดิน ตวัยาจะ
ออกฤทธ์ิในดินเขา้ทางราก หรือส่วนของเมล็ด หรือตน้อ่อนท่ีก าลงังอกใตดิ้น 
ไดแ้ก่ ไดยรูอน ไลนูรอน อาลาคลอ ฯลฯ 



 
 

โรคของปาล์มน า้มัน 
 

การควบคุมโรคท่ีระบาดทันที ท่ีระบาดจะท าให้ลดการสูญเสีย และ
ประหยดัค่าใช้จ่าย  ควรมีการจัดการดูแลสวนให้ดีเพ่ือป้องกันการเกิดโรค
ระบาด โดยตอ้งมีการตรวจดูแลสวนอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ทราบการระบาด
ของโรคตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ ในบางกรณีท่ีเป็นโรคระบาดรุนแรง อาจตอ้งมีการ
ขดุตน้ปาลม์น ้ ามนัท่ีเป็นโรคออกไปจากแปลงโดยใชร้ถแทรกเตอร์ เม่ือพบการ
ระบาดของโรคตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรือก าจดัทนัที 

ข้อแนะน าทัว่ไปเกีย่วกบัการควบคุมโรค 
1. เลือกตน้กลา้ท่ีดีปราศจากโรค 
2. พยายามหาวิธีการท าให้ทางใบ ต้นปาล์มน ้ ามันเก่า หรือทะลาย

ปาลม์เปล่าท่ีคลุมดินเน่าเป่ือยใหเ้ร็วท่ีสุด 
3. ท าความสะอาดคูระบายน ้ าใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
4. ควบคุมไม่ใหมี้แหล่งพืชหรือวสัดุท่ีเป็นตน้เหตุของการแพร่ระบาด

โรค 
5. ส าหรับการพน่สารเคมี หรือการควบคุมโรค ให้ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ

เพื่อการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 
โรคทีพ่บในสวนปาล์มน า้มนั 
1. โรคล าต้นเน่า 

 โรคล าตน้เน่าของปาลม์น ้ ามนั เป็นโรคท่ีท าความเสียหายอยา่งรุนแรง
แก่ผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัเป็นการคา้ ผลผลิตลดลงหรือไม่ให้ผลผลิตเลย และเม่ือ
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เป็นโรครุนแรงปาลม์น ้ ามนัก็จะยืนตน้ตาย เช้ือสาเหตุ เกิดจากเช้ือรากาโนเดอร์
มา (Ganoderma boninense)   
  ลกัษณะอาการ 
 พบอาการเห่ียวตั้งแต่ในส่วนล่างของใบ ค่อยๆ ระบาดจนถึงปลายใบ 
หลงัจากนั้นประมาณ  1 เดือน ตน้ปาลม์น ้ ามนัจะยนืตน้ตาย ลกัษณะอาการของ
โรค ทางใบล่างหักพบัท้ิงตวัห้อยลงรอบๆ ล าตน้ ทางยอดท่ียงัไม่คล่ีมีจ านวน
มากกวา่ปกติ ในขณะเดียวกนัพบว่าภายในล าตน้ปาล์มน ้ ามนัถูกท าลายไปถึง 
50 เปอร์เซ็นต ์เม่ืออาการรุนแรงข้ึนทางล่างจะค่อยๆ แห้งตายลุกลามจนถึงยอด 
ตน้ปาล์มน ้ ามนัจะตายหลงัจากแสดงอาการ 2 - 3 ปี เช้ือสาเหตุสร้างดอกเห็ด
ลกัษณะ คลา้ยพดั มีสีน ้ าตาลแดงขอบสีขาวผิวดา้นบนเรียบเป็นมนัคลา้ยทาดว้ย
แลคเกอร์ ผิวดา้นล่างมีสีขาวขนุเตม็ไปดว้ยรูเลก็ๆ ซ่ึงเป็นท่ีสร้างสปอร์สีน ้ าตาล
เป็นผลละเอียด ภายในล าตน้เกิดผลสีน ้ าตาลขอบแผลไม่เรียบมีสีน ้ าตาลเขม้ 
รากมีลกัษณะเปราะหกัง่ายเน้ือเยือ่ภายในรากผเุป่ือยร่วนเป็นผง   
การแพร่ระบาด  
  เช้ือระบาดไดท้ั้ งทางดินโดยรากของตน้ท่ีเป็นโรคสัมผสักบัรากตน้
ปกติ หรือโดยสปอร์ของเช้ือฟุ้ งกระจายในอากาศ  
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ภาพที่ 7  ใบมีสีเหลืองซีดทางใบท่ีสร้างใหม่มีขนาดเล็กลงและมีจ านวนนอ้ยลงกว่าปกติ เม่ือ
แผลภายใน ล าตน้ขยายตวัมากข้ึนทางใบแก่จะทิ้งตวัหกัพบัและห้อยขนานกบัล าตน้ (ก) ส่วน
ใหญ่พบเส้นใยสีขาวของเช้ือราบริเวณขอบแผลเช้ือราท าลายส่วนของล าตน้ของปาล์มน ้ ามนั
และลุกลามไปถึงส่วนของราก (ข) เช้ือราสาเหตุสามารถเขา้ท าลายตน้ปาล์มน ้ ามนัไดห้ลาย
จุดโดยรอบล าตน้สามารถแพร่กระจายโดยอาศยัเส้นใยจากการสัมผสัระหวา่งรากตน้ปกติกบั
รากพืชเป็นโรคเม่ือแผลภายในล าตน้ขยายตวัมาชนกนัท าให้ตน้หกัพบัได ้(ค) 

ก 

ค 

ข 
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ภาพที่ 8 เช้ือรา Ganoderma spp. ดอกเห็ดมีลกัษณะคล้ายพดั สีน ้ าตาลแดงขอบสีขาว (ก 
และ ข) ผิวดา้นบนเรียบเป็นมนั ผิวดา้นล่างมีสีขาวขุ่น มีรูเล็กๆ  ซ่ึงเป็นท่ีสร้างสปอร์ (ค และ 
ง) ภายในล าตน้ถา้ผา่ดูเกิดแผลสีน ้าตาลเขม้ รากเปราะง่ายรากมีลกัษณะกรอบ เน้ือเยือ่ภายใน
แห้งเป็น ซ่ึงเช้ือเห็ดน้ีสร้างข้ึนท่ีบริเวณฐานของล าตน้ หรือรากบริเวณใกลล้  าตน้ ดอกเห็ดท่ี
พบคร้ังแรกมีสีขาวขนาดเล็ก ต่อมาจะขยายโตข้ึนมีสีน ้ าตาลแดงมีสีขอบสีขาว ผิวด้านบน
เรียบเป็นมนัคล้ายทาด้วยแลคเกอร์ ผิวด้านล่างมีสีขาวขุ่นเต็มไปด้วยรูเล็กๆ ซ่ึงเป็นท่ีสร้าง
สปอร์สีน ้ าตาลเป็นผงเล็กๆ กระจายไปทัว่บริเวณ ปัจจุบนัพบว่าโรคน้ีเร่ิมระบาดมากกบัตน้
ปาลม์อาย ุ10–15 ปี (จ และ ฉ) 
 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 
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ภาพที่ 9  เช้ือรา Ganoderma spp. ดอกเห็ดมีลกัษณะคลา้ยพดั สีน ้ าตาลแดงขอบสีขาว ผิว
ดา้นบนเรียบเป็นมนั ผิวด้านล่างมีสีขาวขุ่น มีรูเล็กๆ ซ่ึงเป็นท่ีสร้างสปอร์ (ก, ข, ค และ ง) 
การเจริญเน้ือดอกเห็ดเจริญขยายออกเป็นวงโดยวงนอกสุด ดา้นล่างมีรูกลม ถึงรี กระจายทัว่ 
แต่ไม่พบในบริเวณขอบดอก (จ) 
 
 
 
 

ข ก 

ง ค 

ฉ จ 
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การป้องกนัก าจัด  

            1. ขุดหลุมรอบๆ ต้นปาล์มท่ีเป็นโรค เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดจากตน้ท่ีเป็นโรคไปยงัตน้ปกติ โดยการสมัผสักนัของราก  
            2. เก็บดอกเห็ดท่ีเช้ือเห็ดสร้างออกท าลาย  
            3. ตรวจสอบตน้ท่ีเป็นโรค โดยใชไ้มเ้คาะล าตน้ปาลม์น ้ ามนัเพ่ือฟังเสียง
ในบริเวณท่ีถูกท าลาย ถากส่วนท่ีเป็นโรคออก  
            4. หลังจากถากเอาส่วนท่ีเป็นโรคออกหมดแล้ว ทาส่วนท่ีตัดด้วย
สารเคมี เช่น coal tar หรือ ส่วนผสมของ coal tar กบัสารป้องกนัก าจดัโรคพืช 
ไทแรม 
            5. เม่ือมีการปลูกแทนควรก าจดัตอปาลม์เก่าใหเ้ร็วท่ีสุด  



 
 

 

หนูและการป้องกันก าจัด 
 

ปัญหาท่ีส าคญัในปลูกปาล์มน ้ ามนัคือ ความเสียหายจากการท าลาย

ของหนูและแมลงศตัรูพืช ความเสียหายท่ีเกิดจากการท าลายของหนูร้อยละ 6-

36 คิดเป็นมูลค่าความเสียของผลผลิตปาลม์สดมากกวา่ปีละ 580 ลา้นบาทและมี

ปริมาณมากกว่าศตัรูพืชชนิดอ่ืนๆ เกษตรกรบางส่วนไม่ท าการก าจดัหนูและ

แมลงศตัรูปาลม์ เน่ืองจากไม่คุม้ทุนปล่อยให้หนูและแมลงท าลายผลผลิตปาลม์

น ้ ามัน โดยไม่ด าเนินการใดๆ ถือเป็นความสูญเสียต่อปริมาณผลผลิตและ

คุณภาพของวตัถุดิบท่ีจะส่งเขา้โรงงานสกดัน ้ ามนัปาลม์อยา่งมาก 

หนูศัตรูปาล์มน า้มนัและการป้องกนัก าจดั 

      1. หนูศตัรูปาลม์น ้ ามนั  

         ชนิดของหนูศตัรูปาลม์น ้ ามนัท่ีพบทัว่ไปในประเทศไทย ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

 

 

 

ภาพที ่ 10   หนูพกุใหญ่ 

    1.1 หนูพกุใหญ่ พบมากในสวนปาลม์ท่ีอายไุม่เกิน 4 ปี โดยเฉพาะท่ีมี

ป่าหญา้คา และหญา้ขน หนูชนิดน้ีมีขนาดใหญ่ตวัเตม็วยั ความยาวหวัถึงล าตวั 

246 มิลลิเมตร ความยาวหาง 244 มิลลิเมตร ความยาวตีนหลงั 56  
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มิลลิเมตร ความยาวหู 30 มิลลิเมตร หนูไม่ชอบปีนป่ายตน้ไม ้ดงันั้นจะกดักิน

โคนตน้อ่อน ทางใบ และลูกปาลม์ท่ีอยูก่บัพ้ืนดินเท่านั้น  

 

 

 

 
 

ภาพที ่11 หนูพกุเลก็ 

  1.2  หนูพกุเลก็ ขนาดเลก็วา่หนูพกุใหญ่ เป็นหนูขนาดกลาง สีขนตาม

ล าตวัอ่อนกวา่หนูพกุใหญ่  และแตกต่างจากหนูพกุใหญ่คือ สีของตีนหนูพกุเลก็

ไม่ด า และขนาดเลก็กวา่หนูพกุใหญ่ หนูพกุเลก็ไม่มีแผงขนบริเวณหลงั ขดุรู

อาศยัน ้ าหนกัตวัโดยเฉล่ียเม่ือโตเตม็วยั 190 - 270 กรัม ตีนหลงัมีความยาวนอ้ย

กวา่ 41 มิลลิเมตร เป็นศตัรูส าคญัในนาขา้วและพืชไร่ต่างๆ  

 

 

 

 

ภาพที ่12  หนูป่ามาเลย ์

    1. 3 หนูป่ามาเลย ์พบมากในสวนป่าละเมาะ ดงหญา้ท่ีเกิดภายหลงั

การเปิดป่าใหม่ จดัว่าเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด ชอบกินลูกปาลม์ทั้งดิบ และสุก 

ตลอดจนดอกตวัผูด้ว้ย จะเร่ิมเขา้ท าลายปาล์มตั้งแต่ปาลม์อายุ 4 ปี เป็นตน้ไป 
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และจะขยายพนัธ์ุอย่างรวดเร็ว ขนาดความยาวหัวถึงล าตวั 100-180 มิลลิเมตร 

ความยาวหาง 125-198 มิลลิเมตร ความยาวตีนหลงั 28-32 มิลลิเมตร น ้ าหนกัตวั 

55-152 กรัม  ขนเรียบนุ่มไม่มีขนแข็งปน ขนดา้นทอ้งขาวลว้น หรือขาวอมเทา

จาง 

 

ภาพที ่13  หนูบา้นมาเลย ์
 

1.4  หนูบา้นมาเลย ์ พบในทุ่งหญา้ท่ีติดกบัหมู่บา้น หรือเมือง หนูบา้น

มาเลย์มีขนาดใหญ่กว่าหนูป่ามาเลย์ขนาดความยาวหัวถึงล าตัว 110-200 

มิลลิเมตร ความยาวหาง 80-119เปอร์เซ็นต์ น ้ าหนัก 180 กรัม เตา้นมท่ีบริเวณ

อก 2 คู่  ท่ีบริเวณขาหลัง 3 คู่  ขนด้านหลังสีน ้ าตาลปนเทา ส่วนท่ีท้องสีจะ

แตกต่างกันมากพบตั้ งแต่ สีเทาอ่อน ถึงเทาเขม้ปนน ้ าตาล แดง ดังนั้ น สีขน

ดา้นหลงั และดา้นทอ้งคลา้ยกนัจนแยกไม่เด่นชดั 
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ภาพที ่14 หนูนาใหญ่ 

              5. หนูนาใหญ่  ตวัเต็มวยัมีน ้ าหนัก 100 – 250 กรัม หางสั้ นกว่าหรือ

เท่ากบัความยาวหัวและล าตวัรวมกนั ขนดา้นทอ้งมีสีเงินออกขาว เพศเมียมีนม 

6 คู่  ตาและใบหูเลก็ ขดุรูอาศยัตามคนันา  มีกองขยุดินท่ีปากรู เป็นศตัรูของขา้ว

และพืชไร่อ่ืน ๆ ท่ีปลูกหลงันาแถบภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ

ภาคใต ้และยงัเป็นพาหะหรือน าโรคติดต่อส าคญัสู่คนและสัตวเ์ล้ียง เช่น กาฬ

โรค เลปโตสไปโรซีส สครับไทฟัส ฯลฯ กัดแทะท าลายขา้วและพืชไร่ตั้งแต่

ระยะปลูก จนถึงระยะเก็บเก่ียว ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากหนูกดัแทะเป็น

อาหารและลบัฟันแทะ 
 

               6. หนูท้องขาว    หางยาวกว่าความยาวหัวและล าตวัรวมกนั ปีนป่าย

ได้คล่องแคล่ว ขนด้านท้องสีขาวหรือสีครีม ตาโตและใบหูใหญ่ อาศัยบน

ตน้ไม ้ป่าหญา้ หรือใตเ้พดานของอาคาร ถา้ขุดรูลงในดิน ไม่มีกองขุยดินท่ีปาก

รู   ลกัษณะการท าลายของหนูศตัรูปาลม์น ้ ามนั    หนูจะเขา้มากดัท าลายโคนตน้

อ่อน ยอดต้นอ่อนและทางใบปาล์มส่วนท่ีอยู่ติดกับพ้ืนดิน ท าให้เกิดความ

เสียหาย 
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ภาพที ่15  ความเสียหายของตน้ปาลม์ท่ีเกิดจากการท าลายจากหนูศตัรูปาลม์  

น ้ ามนัในสวนปาลม์น ้ ามนั 
 

การป้องกนัก าจดัหนูศัตรูพชื 

             1. เม่ือตน้ปาลม์ยงัมีขนาดเล็ก (1-3 ปี) ถา้พบความเสียหายแมเ้พียงตน้

เดียวควรด าเนินการป้องกนัก าจดัทนัที 

             2. เม่ือต้นปาล์มให้ผลผลิตแล้วหมั่นส ารวจทะลายปาล์มถ้าพบรอย

ท าลายใหม่ ท่ีเกิดจากหนูกินผลปาล์มบนตน้ตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ ข้ึนไปให้ท า

การป้องกนัก าจดัทนัที  
 

        วธีิการป้องกนัก าจัดหนู การป้องกนัก าจดัหนูมีวธีิการท่ีส าคญั 6 วธีิการ 

ไดแ้ก่  

             1) การลอ้มร้ัวโคนตน้ 

                 การล้อมร้ัวรอบโคนต้นปาล์มท่ีมีอายุ 1-3 ปี  ด้วยวสัดุท่ี มีความ

แข็งแรงห่างจากโคนตน้ ประมาณ 10 เซนติเมตร ปักเสาให้แน่นโดยสูงจาก

พ้ืนดินประมาณ 30 เซนติเมตร แต่ละเสาห่างกันไม่เกิน 5 เซนติเมตร เพื่อ

ป้องกนัการท าลายของหนู เป็นการชะลอไม่ให้หนูกดัโคนตน้สะดวก ควรท า

ควบคู่ไปกบัวธีิการอ่ืน 
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      ภาพที ่ 16            ก. การใชแ้ผน่ตะแกรงลวดลอ้มโคนปาลม์ 

                              ข. การแผน่โพลีเอทธิลีนลอ้มโคนปาลม์ 

                              ค. การใชปี้บลอ้มโคนปาลม์ 

                              ง. การใชส้งักะสีลอ้มโคนปาลม์ 

              2) การลอ้มตีหรือการดกัโดยใชก้รงดกัและกบัดกัชนิดต่าง ๆ 

 
ภาพที ่ 17  กรงดกัหนู 
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         3) การเขตกรรม โดยหมัน่ถางหญา้รอบตน้ปาลม์รัศมี 1 เมตร รอบ

โคนตน้เพ่ือไม่ใหเ้ป็นท่ีหลบซ่อนของหนู 

 
ภาพที ่18 ถางหญา้รอบตน้ปาลม์ 

            4)  การควบคุมหนูโดยชีววธีิ; การใชน้กแสก 

                   สัตวศ์ัตรูธรรมชาติท่ีช่วยก าจัดหนูท่ีส าคัญ เช่น งูสิง งูแมวเซา งู

แสงอาทิตย ์งูเห่า พงัพอน เหยีย่ว นกเคา้แมว  และ นกแสก ซ่ึงสตัวเ์หล่าน้ีจะจบั

หนูกินเป็นอาหาร ปัจจุบันสัตวศ์ัตรูธรรมชาติท่ีมีศักยภาพและสามารถเล้ียง

ขยายพนัธ์ุเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมหนูในสวนปาลม์ไดดี้ คือ นก

แสก 

 
ภาพที ่19  นกแสก/สตัวศ์ตัรูธรรมชาติของหนู 
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     5) วธีิก าจดัหนูโดยการใชป้รสิตหรือเช้ือโรค                                   

          การใชป้รสิตหรือเช้ือโรคเป็นวิธีการท่ีมีผลต่อการขยายพนัธ์ุของหนู

หรือท าให้หนูป่วยและตายได ้ซ่ึงโปรโตซัวชนิด Sarcocystis singaporensis ท่ี

พบในหนูตามธรรมชาติ เป็น จุลินทรีย์ท่ี มีศักยภาพสูงในการก าจัดหนู 

Sarcocystis singaporensis เป็นปรสิตโปรโตซวัท่ีพบเฉพาะในหนูและงูเหลือม  

Jakel, et. al.(1999) รายงานว่า S. singaporensis มีการขยายพนัธ์ุแบบไม่มีเพศ 

พบบริเวณเซลลบุ์ผิวภายในหลอดเลือดของหนู และสุดทา้ยสร้างเป็นซีสตต์าม

กล้ามเน้ือล าตัว (sartocystis) เม่ืองูเหลือมกินหนูจะติดเช้ือ   โปรโตซัวจะ

ขยายพนัธ์ุแบบอาศยัเพศบริเวณผนงัเซลลข์องล าไส้และผลิตสปอร์โรซีสต ์ซ่ึง

เป็นระยะสุดทา้ยของการเจริญเติบโตและถูกขบัถ่ายปะปนออกมากบัมูลงู โปร

โตซัวชนิดน้ีพบระบาดแพร่หลายในหนูและงูเหลือมในแถบเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตแ้ละปริมาณเช้ือโปรโตซัวท่ีพบในธรรมชาติมีน้อย จึงไม่เป็นอนัตราย

ต่อการด ารงชีวิตของมนั ระยะสปอร์โรซีสตเ์ท่านั้นท่ีท าให้หนูป่วยและตายได ้

จึงมีการน าโปรโตซัวระยะน้ีในปริมาณสูงมาใช้ก าจัดหนู การผลิตสปอร์โร

ซีสต์ของปรสิตโปรโตซวัชนิดน้ีให้ไดจ้ านวนมากนั้น ตอ้งมีการเล้ียงงูเหลือม

และหนูติดเช้ือภายในโรงเรือน โดยพบวา่ งูเหลือมขนาดล าตวัยาวประมาณ 2.5 

เมตร สามารถผลิตสปอร์โรซีสตไ์ดไ้ม่ต ่ากวา่ 1,400 ลา้นซีสต ์ซ่ึงใชก้ าจดัหนูได้

ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตวั หรือใชป้ราบหนูในนาขา้วไดป้ระมาณ 300 ไร่ ภายหลงั

หนูไดรั้บเช้ือโปรโตซวัระยะสปอร์โรซีสตแ์ลว้ 10 – 15 วนั จึงแสดงอาการป่วย

และตายในท่ีสุด ดว้ยสาเหตุจากอาการน ้ าท่วมปอด ซ่ึงท าให้ระบบการหายใจ

ลม้เหลว หรืออาจท าให้ไตวายได ้ ยวุลกัษณ์ (2555) รายงานวา่ การผลิตเหยื่อ
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โปรโตซัวส าเร็จรูป เป็นเหยื่อแบบนุ่ม ขนาด 1 กรัมและมีเช้ือโปรโตซวับรรจุ

อยู่ตรงกลางจ านวน 200,000 สปอร์โรซีสต์ต่อกอ้น การใชโ้ดยน าไปวางในรู

หนูหรือทางเดินของหนู หรือบริเวณท่ีพบร่องรอยของหนู ถ้าเป็นภายใน

โรงเรือนควรวางในภาชนะส าหรับใส่เหยือ่ เพ่ือให้หนูรู้สึกปลอดภยัขณะท่ีกิน

เหยือ่โปรโตซวั เหยื่อส าเร็จรูปชนิดน้ีใชส้ าหรับปราบหนูในนาขา้ว ไร่ขา้วโพด 

ถัว่เหลือง ถัว่เขียว สวนปาล์มน ้ ามนั และฟาร์มเล้ียงสัตว ์เช่น หมู ไก่ อาคาร

บา้นเรือน และสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีปัญหาเร่ืองหนู  ส าหรับราคาผลิตภณัฑเ์ช้ือโปร

โตซวัก าจดัหนูซ่ึงจดัจ าหน่ายโดยกลุ่มสตัวแ์ละศตัรูพืชกรมวชิาการเกษตร ราคา 

200 บาทไดเ้หยือ่ 100 ช้ิน หรือ ผลิตภณัฑเ์ช้ือโปรโตซวัชนิดท่ีวางจ าหน่ายตาม

ทอ้งตลาดในกลุ่มสารชีวภาพก าจดัหนู จดัจ าหน่ายโดยบริษทัอีโคเวท็ จ ากัด   

ช่ือการคา้ คือ BIO sure(ไบโอชวัร์) ราคา 900 บาท 

 

 
ภาพท่ี 20  โปรโตซวั Sarcocystis singaporensis ก าจดัหนู 
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          5.1) วธีิการใช ้

      ในสภาพไร่นาและสวน วางเหยื่อโปรโตซัวส าเร็จรูป  20 – 24 กอ้นต่อไร่ 

ในสภาพโรงเรือน ใชภ้าชนะส าหรับใส่เหยื่อ 1 อนัต่อพ้ืนท่ี 25 – 27 ตารางเมตร 

แลว้ใส่เหยือ่โปรโตซวัส าเร็จรูป 2– 3 กอ้นต่อภาชนะ        

          5.2) ขอ้ดีของเหยือ่โปรโตซวั   

1. มีความเฉพาะเจาะจงสูงต่อหนูพกุ และหนูทอ้งขาว 

2. มีความปลอดภยัต่อสัตวท่ี์กินหนูเป็นอาหาร เช่น นกแสก เหยี่ยว งู พงัพอน 

แมวป่า เป็นตน้  

3. มีความปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละสตัวเ์ล้ียง เช่น สุนขั แมว ไก่ เป็นตน้  

4. เหยือ่โปรโตซวัส าเร็จรูป 1 กอ้น สามารถฆ่าหนูได ้1 ตวั  

5. หนูไม่เกิดการเข็ดขยาดต่อเหยื่อชนิดน้ี เน่ืองจากการตายจะเกิดภายหลงัหนู

ไดรั้บเช้ือแลว้ 10 วนั  

6. ไม่ท าใหเ้กิดพิษตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม  

          6) วธีิการใชส้ารเคมี  

                 1. ใชส้ารฆ่าหนูท่ีออกฤทธ์ิเฉียบพลนั เช่น เหยื่อพิษซิงคฟ์อสไฟด ์1 

เปอร์เซ็นต ์ใชเ้ม่ือมีหนูจ านวนมาก และตอ้งการลดหนูลงอยา่งรวดเร็ว    

             2. ใช้สารฆ่าหนูออกฤทธ์ิช้า เช่น วาร์ฟารีน ราคูมิน คลีแร็ค เล็ค สะ

ตอม ฯลฯ หนูกิน เขา้ไปจะไม่ตายทนัทีจะเห็นซากหนูภายหลงักินเสร็จแลว้ 7-

10 วนัข้ึนไป  
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               สารฆ่าหนูทีอ่อกฤทธ์ิเฉียบพลนั  

1.สารซิงค์ฟอสไฟด์  สูตรเคมี: Zn3P2  กลไกการออกฤทธ์ิ  เม่ือเขา้สู่

ร่างกาย จะท าปฏิกิริยากบัน ้ าและกรด ไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหาร  เกิด

เป็นก๊าซฟอสฟีน  โดยท าให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรงในทางเดิน

อาหารและเป็นพิษต่อเซลล ์ของอวยัวะต่างๆทัว่ร่างกาย  

  
ภาพท่ี 21 ซิงคฟ์อสไฟด ์1 เปอร์เซ็นต ์สารก าจดัหนู 

 

การเกดิพษิ  

1) ค่าความเป็นพิษทางปาก LD 50 เท่ากบั 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

2) ขนาดท่ีท าใหต้าย ในผูใ้หญ่ เท่ากบั 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

3) อาการและอาการแสดงจะพบไดเ้ร็วหลงัจากไดรั้บสารพิษน้ีท่ีเด่น 

คือ ระบบทางเดินอาหาร  

4) ระบบทางเดินอาหาร : คล่ืนไส ้ อาเจียน ปวดทอ้ง  อุจจาระร่วง  

5) ระบบหวัใจและหลอดเลือด : หัวใจเตน้เร็วและไม่สม ่าเสมอ รายท่ี

ไดรั้บพิษรุนแรง  อาจช็อค หวัใจหยดุเตน้และตายภายใน  24 – 48 ชัว่โมง  

6) ระบบการหายใจ : หายใจหอบ  ระบบประสาท : รายท่ีมีอาการ

รุนแรง  จะหมดสติและชกั       
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ประโยชน์   ใชก้ าจดัหนู (คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 

2555 )   

               วธีิการใช้เหยือ่พษิ ซิงคฟ์อสไฟดใ์นการป้องกนัก าจดัหนูควรปฏิบติั

ดงัน้ี 

                  1) ควรเลือกใช้เฉพาะสารซิงค์ฟอสไฟด์ 80% ท่ีบรรจุในขวด

พลาสติกหรือกระป๋องโลหะท่ีป้องกนัความช้ืนจากอากาศไดดี้ เพราะสารซิงค์

ฟอสไฟด์สลายได้ง่ายในสภาพอากาศช้ืนและเป็นกรดอ่อน ๆ ส่วนสารซิงค์

ฟอสไฟด์ท่ีบรรจุในซองกระดาษมกัมีสารออกฤทธ์ิน้อยกว่าท่ีระบุไวข้า้งซอง 

เพราะการสลายตวัในสภาพอากาศช้ืนของประเทศไทย  

                  2) ต้องผสมเหยื่อพิษซิงค์ฟอสไฟด์ให้เข้มข้นเพียง 1% เท่านั้ น 

เกษตรกรส่วนใหญ่อยากให้หนูตายเร็ว ๆ จึงผสมเหยือ่พิษเขม้ขน้กวา่ 1% และ

ให้ผลเสียหายคือ หนูมกัขยาดเหยื่อเสียก่อนท่ีจะกินเหยื่อพิษมากพอท่ี จะออก

ฤทธ์ิฆ่าหนูได ้ดงันั้นจึงตอ้งใหค้วามส าคญัอยา่งมากในเร่ืองอตัราส่วน 

                   3) อยา่ใชมื้อเปล่าผสมเหยือ่พิษควรตอ้งสวมถุงมือขณะผสมเหยือ่  

                   4) อย่าแขวนหรือวางเหยื่อพิษไวใ้กลเ้ด็ก หรือสัตว์เล้ียงในบ้าน 

เพราะเหยือ่พิษอาจถูกเก็บกินจนเป็นอนัตรายต่อชีวติได ้ 

                   5) ควรเก็บซากหนูท่ีตายเพราะสารเคมีไปฝังหรือเผาเสีย ห้ามน าไป

กินเด็ดขาด  

                   6) ไม่ควรใช้ในวนัท่ีฝนตกเพราะเม่ือเหยื่อพิษถูกความช้ืนจะ

เส่ือมสภาพ  
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